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NÃO TEMAS
Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é 
contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9

Uma coisa que paralisa muito as nossas vidas é o MEDO, TEMOR! Quantas coisas você não deixado de viver, 
de conquistar por causa do MEDO!

Deus disse a Josué, NÃO TEMAS, NÃO TE ESPANTES! Josué teria que continuar o Legado de Moisés de 
conduzir o povo e conquistar a Terra, porém se abateu, o coração com certeza o coração foi tomado de MEDO!

Precisamos nos esforçar... SE ESFORÇE! Deus disse: Josué 1:1-2 E sucedeu depois da morte de Moisés, servo 
do SENHOR, que o SENHOR falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é 
morto; levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.

LEVANTA! Para lançar o MEDO embora, temos que nos levantar! Não encoraja ninguém caído! Quem sabe 
você esta hoje abatido, desanimado... DEUS TE DIZ: L.E.V.A.N.T.A! Se erga-se irmão, sai do chão! Cair faz 
parte, ficar caído e escolha, então escolha sair do chão, da derrota, do abatimento!

AGORA! Mais levantar quando? A.G.O.R.A! Não existem muitas coisas que você esta deixando para resolver 
depois? Para amanhã, para quando ter tempo, para quando ter folga, para quando o seu salario aumentar? Para de 
adiar o que DEUS está falando para ser HOJE! Para de protelar a ação de DEUS! Quando a Bolsa de uma 
gestante se rompe, não tem como esperar mais nada! Quando o Bebe anuncia que vai nascer, NÃO FICAMOS 
MAIS ADIANDO NADA! É AGORA... DEUS TEM UM JÁ, UM AGORA, UM IMEDIATO PARA VOCÊ, 
Levanta... AGORA!

PASSA O JORDÃO!  Passar o Jordão implica em atravessar o Limite, o que paralisa, o que prende! Tem hora 
que levantamos, e até mesmo levantamos rápidos no “agora”, porém não vamos a pratica do pedido de DEUS! O 
que adianta eu orar alto, cantar belos cânticos, ter visões, orar em línguas estranhas, pular, e olhar ao JORDÃO, 
olhar ao limite e continuar a temer... PASSA O SEU JORDÃO! Quantas vezes as bênçãos estão tão próximas e 
ficamos do outro lado só observando como que em uma vitrine, só observando a benção! Chega de olhar apenas, 
agora é hora de colocar os pés onde DEUS quer que você coloque!

TU E TODO O POVO! O que DEUS quer, é que sua conquista seja também as conquistas do seu povo! Quem 
é o seu povo? Seus pais, amigos, vizinhos, colegas de serviço, de escola... Seus parentes, seus filhos... TODO O 
POVO! Quando desperta em nós uma unção de vencer o medo, de LEVANTAR, AGORA, E PASSAR O 
JORDÃO, isso acaba abrindo caminhos para todos que nós amamos... ESTA É UMA PROMESSA PARA 
VOCÊ! Passar, atravessar, Chegar no lugar prometido, e abrir a porteira para todos!

O que adiantaria “EU” apenas conquistar? Como seria você ter um belo emprego, uma bela família, belos filhos, 
e você ver todos ao redor em ruinas? Seria até triste celebrar! Deus quer que você e os seus sejam participantes 
de suas bênçãos, porém NÃO TEMAS!

Deus chega a Dizer Josué 1:5 Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, 
assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei.

E Hoje ele diz a Você! NINGUÉM PODERÁ TE RESISTIR! TODOS OS DIAS DA TUA VIDA! Não vou te 
deixar e nem te desamparar! 

Quero te dizer Discipulo de Cristo JESUS, Ele nunca deixa você... Não fique com MEDO, quem sabe você não 
tomou ainda decisões de estar na igreja, nos encontros, nos seminários por MEDO. Deus Hoje diz: EU ESTOU 
CONTIGO, FIQUE TRANQUILO!
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